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KESKISUOMALAINEN OYJ:n tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 
 
Tilikausi 2009 
- Liikevaihto 97,6 Me (105,3 Me edellisenä vuonna),  laskua 7,3% 
- Liikevoitto 15,5 Me (21,6 Me) , laskua 28,5 % 
- Liikevoitto 15,9 % liikevaihdosta (20,6%) 
- Voitto ennen veroja 14,7 Me (21,2 Me), laskua 30, 7% 
- Tulos/osake 1,02 euroa (1,60 euroa) 
- Hallitus esittää osingoksi  0,60 euroa/osake  
- Hallitus ehdottaa myös, että yhtiökokous valtuutt aa hallituksen 
osakeyhtiölain 13 luvun 6 pykälän 2 momentin mukais esti päättämään 
enintään 0,40 euron lisäosingosta osaketta kohden. 
 
Loka-joulukuu 2009 
- Liikevaihto 25,6 Me (26,9 Me), laskua 4,8% 
- Liikevoitto 4,2 Me (5,9 Me), laskua 28,0% 
- Liikevoitto 16,5%  liikevaihdosta(21,8%) 
- Voitto ennen veroja 3,9 Me (5,4 Me), laskua 28,5%  
- Tulos/osake 0,34 euroa (0,37 euroa) 
 
Vt. toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi: 
 
”Vuotta 2009 sävytti talouden taantuma, joka heijas tui erityisesti 
ilmoitusmyyntiimme. Omassa tekemisessämme keskeiset  painopisteemme 
olivat taantuman seurausten torjunnassa sekä kannat tavuutemme 
mahdollisimman hyvänä säilyttämisessä.  
 
Konsernin mediamyynti laski vuoden aikana 15,4% ede lliseen vuoteen 
verrattuna. Suomessa sanomalehtimainonta väheni 22, 1% vuoden 2009 
aikana. Konsernin lehtien tilaustuotot säilyivät ed ellisen vuoden 
tasolla. 
 
Alkuvuodesta käynnistetyn kehitysohjelmamme avulla pystyimme 
suunnitellusti sopeuttamaan kustannustasoamme. Täys imääräisesti 
tehdyt säästötoimenpiteet realisoituvat vuoden 2010  loppupuolella. 
Tehtyjen toimenpiteiden ansiosta suhteellinen kanna ttavuutemme pysyi 
tyydyttävä tasolla 15,9% (20,6%). Alkuvuoden 2010 o salta epävarmuus 
markkinoilla jatkuu eikä selvää markkinatilanteen e lpymistä vielä ole 
näköpiirissä.”  
 
Neljännen vuosineljänneksen tulos 
 
Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli neljänn ellä 
vuosineljänneksellä 25,6 Me, mikä on 1,3 Me vähemmä n kuin edellisenä 
vuonna. Liikevoitto oli 4,2 Me, mikä on 1,7 Me vähe mmän kuin 
edellisen vuoden neljännen vuosineljänneksen liikev oitto.  
 
Neljännen vuosineljänneksen voitto oli 3,6 Me (4,0 Me). 
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Konsernin taloudellinen kehitys tilikaudella 
 
Konsernin liikevaihto oli 97,6 Me (105,3 Me). Muuto s johtuu 
pääasiassa taantuman aiheuttamasta ilmoitustuottoje n pienenemisestä. 
Konserni käsittää samat liiketoiminnat kuin edellis enäkin vuonna, 
joten tältä osin luvut ovat vertailukelpoisia.  
 
Liiketoiminnan muut tuotot 0,5 Me (0,9 Me) koostuva t pääosin  
vuokratuotoista. 
 
Vuonna 2009 liikevoittoa kertyi 15,5 Me eli 15,9 % liikevaihdosta. 
Edellisen vuoden vastaava luku oli 21,6 Me eli 20,6  %.  
 
Nettorahoituskulut olivat –0,8 Me (-0,7 Me).  
Konsernin tilikauden voitoksi muodostui 11,0 Me (17 ,2 Me). 
 
 

 2009 2008 2007 

Liikevaihto 97,6 Me 105,3 Me 104,8 Me 

Liikevoitto 15,5 Me 21,6 Me 21,4 Me 

Liikevoitto % 15,9 % 20,6 % 20,5 % 

Tilikauden tulos 11,0 Me 17,2 Me 16,3 Me 

Tulos/osake, Eur 1,02 1,60 1,52  

Oman pääoman tuotto % 23,5 % 38,7 % 40,2 % 

Omavaraisuusaste % 49,1 % 45,1 % 43,2 % 

 
Kustannustoiminta 
 
Keskisuomalainen -konserni julkaisi vuoden 2009 lop ussa kahta 
maakuntalehteä ja kahta aluelehteä, 16 paikallisleh teä ja kolmea 
kaupunkilehteä. Lehtien menestys heijastaa yleisen taloustilanteen 
kehittymistä. Ilmoitustuotot laskivat edelliseen vu oteen verrattuna 
15,4%, mikä on vähemmän kuin toimialalla keskimääri n (-22,1%) ja 
olivat 47,6 Me (56,3 Me). Tilaustuottoihin taantuma lla ei ollut 
vastaavaa vaikutusta ja ne nousivat kuluneen vuoden  aikana 2,2% 39,2 
Me:oon (38,3 Me). 
 
Maakuntalehdet 
 
Sanomalehti Keskisuomalaisen ilmoitusmyyntituotot o livat 18,1 Me 
(21,7 Me) ja tilaustuotot olivat 15,8 Me (15,6 Me).  
 
Savon Sanomat -lehden ilmoitusmyyntituotot olivat y hteensä 13,0 Me 
(16,5 Me). Lehden tilaustuotot olivat 13,9 Me (13,6  Me).  
 
Aluelehdet 
 
Iisalmen Sanomat -lehden ilmoitusmyyntituotot oliva t 2,6 Me (2,8 Me) 
ja tilaustuotot 2,4 Me (2,4 Me).  
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Warkauden Lehden ilmoitusmyyntituotot olivat 1,9 Me  (2,3 Me) ja 
lehden tilaustuotot olivat 1,6 Me (1,6 Me). 
 
Paikallislehdet 
 
Konserni kustansi tilikauden aikana 16 paikallisleh teä.  
 
Keski-Suomessa yhtiön paikallislehtiä ovat: Hankasa lmen Sanomat, 
Laukaa-Konnevesi, Viitasaaren Seutu, Viispiikkinen ja Sampo-lehti 
sekä kolme kertaa viikossa ilmestyvä Sisä-Suomen Le hti.  
 
Savon lehdistä kerran viikossa ilmestyviä ovat Ylä- Savoon sijoittuvat 
Pielavesi-Keitele, Matti ja Liisa, Miilu sekä Itä-S avoon sijoittuva 
Heinäveden Lehti. Kaksipäiväisiä ovat Kuopion lähis töllä ilmestyvät 
Uutis-Jousi, Pitäjäläinen, Koillis-Savo, Paikallisl ehti Sisä-Savo ja 
Soisalon Seutu. Pieksämäen Lehti ilmestyy kolme ker taa viikossa.  
 
Paikallislehtien yhteenlaskettu vuoden 2009 kumulat iivinen 
liikevaihto oli 13,6 Me (13,5 Me ).  
 
Kaupunkilehdet 
 
Konserni kustantaa kolmea kaupunkilehteä, Jyväskylä ssä ilmestyvää 
Suur-Jyväskylän Lehteä, Kuopiossa ilmestyvää Viikko savoa sekä 
Iisalmessa ilmestyvää Töllötintä. 
 
Suur-Jyväskylän Lehti Oy:n liikevaihto koostui Suur -Jyväskylän Lehden 
ja franchising-sopimuksen perusteella kustannetun C ity-lehden Keski-
Suomen painoksen kustannustoiminnoista. Yhtiön liik evaihto oli 2,1 Me 
(2,6 Me).  Suur-Jyväskylän Lehti ilmestyi 77 kertaa  vuoden aikana. 
 
Viikkosavo Oy kustansi Kuopiossa ilmestyvää Viikkos avo -nimistä 
kaupunkilehteä. Sen liikevaihto oli 1,4 Me (1,6 Me) . Viikkosavo 
ilmestyi vuoden aikana 81 kertaa. 
 
YS-Painos Oy julkaisee Iisalmessa ilmestyvää Töllöt in lehteä. Vuonna 
2009 yhtiön liikevaihto oli 1,1 Me (1,0 Me). Töllöt in ilmestyi kerran 
viikossa. 
 
Painotoiminta 
 
Graafisen teollisuuden alueella ylikapasiteetin tak ia kilpailu 
ulkoisista asiakaspainotöistä jatkui tiukkana vuonn a 2009.  
 
Keskisuomalainen Oyj:n konsernin painopalvelut on k eskitetty 
Lehtisepät Oy:öön. Yhtiöllä on yhteensä kolme paino yksikköä, jotka 
sijaitsevat Jyväskylässä, Kuopiossa ja Pieksämäellä . 
 
Lehtisepät Oy:n painojen yhteenlaskettu liikevaihto  oli 24,9 Me (25,2 
Me). Yhtiö menestyi hyvin ulkoisten painotöiden kil pailussa ja niiden 
liikevaihto kasvoi v. 2009 11 % ja oli 8,2 Me (7,4 Me).   
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Jakelu 
 
Konserniin kuuluva Savon Jakelu Oy hoitaa Kuopion, Varkauden, 
Pieksämäen ja Iisalmen kaupungeissa, sekä Siilinjär ven, Maaningan, 
Joroisten, Leppävirran, Kiuruveden, Lapinlahden ja Säyneisen 
taajamissa jaettavien sanomalehtien yhteisjakelun. Yrityksen 
liikevaihto oli 6,0 Me (5,2 Me), josta vajaa 80% tu lee konsernin 
omien lehtien jakamisesta. Merkittävin syy liikevai hdon kasvuun on 
loppuvuodesta 2008 tapahtunut toiminnan laajentumin en Ylä-Savon 
varhaisjakeluun.  
 
Jakeluporras Oy harjoittaa osoitteettomien suoramai nostuotteiden, 
lehtien ja erilaisten mainosten jakelua Jyväskylän seudulla. 
Kilpailun kiristyminen vuoden aikana heikensi Jakel uporras Oy:n 
liikevaihtoa ja se oli 0,4 Me (1,3 Me). 
 
Konsernirakenne 
 
Konsernin ilmoitus- ja sivunvalmistus keskitettiin toukokuussa 2009 
uuteen yhtiöön, Mai Visual Oy:hyn. Yhtiön osaamista  on sivun- ja 
ilmoitusvalmistuksen lisäksi myös visuaalinen suunn ittelu. Mai Visual 
Oy:öön siirtyi 89 henkilöä konsernin lehdistä. 
 
Konsernin osakkuusyhtiöt  
 
Keskisuomalainen Oyj:n osakkuusyhtiöt ovat Arena Pa rtners Oy (26,4 
%), Väli-Suomen Media Oy (40,0 %) ja Jyväskylän Mes sut Oy (23,9 %). 
 
Väli-Suomen Media Oy tuottaa Väli-Suomen sanomalehd ille yhteistä 
sunnuntaisivustoa, Sunnuntaisuomalaista. Lisäksi yh tiöllä on 
Helsingissä uutistoimitus yhdessä Turun Sanomien ja  Kalevan kanssa, 
joka tuottaa politiikan ja talouden uutisia samoill e lehdille. Vuonna 
2009 yhtiön liikevaihto oli 0,9 Me (0,9 Me). 
 
Arena Partners Oy on viiden maakuntalehden yhteinen  sähköisen 
liiketoiminnan kehitysyhtiö. Vuoden 2009 aikana yht iön toiminta 
keskittyi edelleen luokiteltujen ilmoitusten kauppa paikkaan, Arena –
palveluun ja sen kehittämiseen. 
 
Arena Partners Oy:n liikevaihto oli 1,9 Me (2,0 Me) . 
 
Jyväskylän Messut Oy:n liikevaihto oli tilikaudella  4,2 Me (5,6 Me). 
Yhtiö järjestää messuja ja tapahtumia Jyväskylässä.  
 
Tutkimus- ja kehitystoiminta  
 
Sähköiset mediat ovat merkittävä osa konsernin tuot ekehitystoimintaa. 
Arena Partners Oy on kymmenen maakuntalehden yhtein en sähköisen 
liiketoiminnan kehitysyhtiö. Arena Partners Oy:n to iminnasta 50 % on 
uusien palvelujen kehittämistä.  
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Tutkimustoiminnassa Keskisuomalaisen ja Savon Sanom ien 
kuluttajapaneelit ovat olleet aktiivisessa käytössä  ja niitä on 
hyödynnetty sekä mediamarkkinoinnin että toimitukse llisen sisällön 
kehittämisessä. Paneelien kautta pystytään tarjoama an ilmoittaja-
asiakkaille tietoa ilmoituksen tavoittavuudesta ja toimivuudesta 
kohderyhmätasolla lähes reaaliajassa. Paneelit ovat  osa 
valtakunnallista Kärkimedia Paneelia. 
 
Henkilöstö 
 
Konsernin henkilömäärään vaikutti vuonna 2009 konse rnissa toteutettu 
kehitysohjelma. Osana kehitysohjelmaa tehtiin ratka isut, jotka 
tulevat vähentämään konsernin henkilöstöä noin 100 hengellä. Pääosa 
poistumasta tapahtuu vapaaehtoisin eläkejärjestelyi n. Vain osa 
vähennyksestä toteutui vuonna 2009 ja kokonaisuudes saan järjestely 
viedään päätökseen vuoden 2010 aikana. 
 
Konsernin henkilömäärä oli keskimäärin kokopäiväisi ksi muunnettuna 
825 (856). Työsuhteita oli vuoden lopussa 1129 (120 6). 
 
Investoinnit  
 
Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 5,4 Me eli 5,2 % liikevaihdosta 
(13,0 Me ja 12,3 %). Suurimmat investoinnit tulivat  pörssiosakkeiden 
hankinnasta. Muutoin investoinnit olivat pääsääntöi sesti korvaus- ja 
ylläpitoinvestointeja.  
 
Konsernin bruttoinvestoinnit ovat vuonna 2010 suunn itelmien mukaan 
pääosin korvaus- ja ylläpitoinvestointeja.  
 
Rahoitus 
 
Konsernin maksuvalmius on pysynyt vakaana. Konserni n omavaraisuusaste 
on jonkin verran vahvistunut vuoden aikana. Vuoden 2009 lopussa 
omavaraisuusaste oli 49,1 % (45,1 %). Tilikauden ra havarojen muutos 
oli –1,0 Me (-5,3 Me). 
 
Hallitus ja yhtiön johto 
Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet tilikauden aikan a seuraavat  
henkilöt: 
kansainvälisten asiain neuvos Vesa-Pekka Kangaskorp i,  
puheenjohtaja 11.1.2010 asti ja sen jälkeen hallitu ksen jäsen 
maanviljelijä Antero Vesterinen,  
varapuheenjohtaja 11.1.2010 asti ja sen jälkeen hal lituksen 
puheenjohtaja 
toimitusjohtaja Leena Hautsalo 
maatalousyrittäjä Kalle Kautto  
maanviljelijä Simo Kutinlahti, hallituksen varapuhe enjohtaja 
12.1.2010 alkaen 
toimitusjohtaja Jaakko Kurikka 
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teollisuusneuvos Jorma Nokkala, 29.4.2009 asti 
avainasiakaspäällikkö Pekka Haltia, 29.4.2009 alkae n 
johtaja Mikko Paananen  
 
Yhtiön toimitusjohtajana ja konsernijohtajana on to iminut Arto 
Tiitinen 12.1.2010 saakka ja sen jälkeen Vesa-Pekka  Kangaskorpi. 

 
Tilintarkastajana on toiminut Ernst & Young Oy, pää vastuullisena 
tilintarkastajana KHT Jarmo Lohi.  
 
Yhtiössä noudatetaan Arvopaperimarkkina -yhdistykse n suosituksen 
(Suomen listayhtiöiden hallintokoodi 2008) mukaista  
hallinnointijärjestelmää. Yhtiö on antanut suosituk sessa 51 
tarkoitetun erillisen selvityksen hallinto ja ohjau sjärjestelmästään. 
Selvitys on nähtävissä yhtiön nettisivuilla www.kes kisuomalainen.com.  
 
Liiketoiminnassa tapahtuneet olennaiset muutokset 
 
Liiketoiminnassa ei ole tapahtunut olennaisia muuto ksia tilikauden 
aikana. 
 
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 
 
Keskisuomalainen Oyj:n hallitus vapautti 12.1.2010 toimitusjohtaja 
Arto Tiitisen tehtävistään ja valitsi vt. toimitusj ohtajaksi Vesa-
Pekka Kangaskorven, joka siirtyi samalla hallitukse n puheenjohtajasta 
hallituksen jäseneksi. Uudeksi hallituksen puheenjo htajaksi valittiin 
Antero Vesterinen. 
 
Keskisuomalainen Oyj:n K-osakkeita on muutettu A-os akkeiksi 
alkuvuoden aikana yhden muuntovaatimuksen perusteel la yhteensä 1500 
kappaletta. Muunnon jälkeen K-osakkeiden määrä on 5 .273.465 ja A-
osakkeiden 5.463.495 kappaletta. 
 
Liiketoiminnan riskit ja epävarmuustekijät  
 
Taantuman jatkuminen luo merkittävimmät riskit kons ernin tämän hetken 
liiketoiminnalle. Mediamarkkinoilla on varauduttava  taantuman 
pitkittymiseen useamman vuoden mittaiseksi.   

 
Ilmoittajien volyymin pieneneminen sekä tietyillä t oimialueilla 
tapahtuva rakenteellinen muutos voi pienentää konse rnin 
ilmoitusmyyntituloja. Ilmoitusten valtakunnallinen myynti reagoi 
paikallista myyntiä voimakkaammin taantumaan.  
 
Taantuman pitkittymisessä on huomioitava myös mahdo llisten 
lisälomautusten ja irtisanomisten vaikutus lehtiemm e tilaamiseen. 
Suuri riski on lukijoiden siirtymisessä ilmaisten m edioiden 
käyttäjäksi. Riski tällaiseen muutokseen korostuu t aantuman aikana.  
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Operatiivisista riskeistä merkittävimmät liittyvät tietotekniikkaan 
ja painoliiketoimintojen keskeytymiseen. 
 
Yleisestä rahoitusmarkkinoiden epävarmuudesta ja ri skitason noususta 
huolimatta konsernin näköpiirissä ei ole rahoitusas emaan liittyviä 
merkittäviä riskejä. 
 
Näkymät vuodelle 2010 
 
Loppuvuoden 2009 aikana kansantalouden taantuma näy ttää saavuttaneen 
pohjakosketuksen. Alkanut vuosi sisältää paljon epä varmuutta, eikä 
selkeää muutosta parempaan ole vielä näköpiirissä.   
 
Keskisuomalainen Oyj:n liikevaihdon arvioidaan pysy vän edellisen 
vuoden tasolla ja tuloksen arvioidaan hieman parane van pääosin 
tehostamistoimien johdosta.  
 
Hallituksen esitys yhtiökokoukselle osingonjaoksi v uodelta 2009 
 
Emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 36.854.979,67  euroa.  
 
A- ja K -osakkeilla on yhtäläinen oikeus osinkoihin  ja yhtiön 
varoihin. Osinkoon oikeuttavia K-sarjan osakkeita o n 5.274.965 kpl ja 
A-sarjan osakkeita 5.461.995 kpl eli yhteensä 10.73 6.960 kpl.  
 
Yhtiö pyrkii jakamaan osinkoina vähintään puolet ti likauden 
tuloksesta. Hallitus on OYL 13:2 §:n mukaisesti huo mioinut 
osinkoesitystä tehdessään esitetyn osingonjaon vaik utuksen konsernin 
maksukykyisyyteen.  
 
Hallitus esittää, että osinkoa maksetaan 0,60 euroa  osakkeelle. 
Esityksen mukainen osinkojen määrä on yhteensä 6.44 2.176 euroa. 
Hallitus ehdottaa myös, että yhtiökokous valtuuttaa  hallituksen 
osakeyhtiölain 13 luvun 6 pykälän 2 momentin mukais esti päättämään 
yhtiön maksuvalmiuden ja tuloksen sallimissa rajois sa enintään 0,40 
euron lisäosingosta osaketta kohden. 
 
Hallitus on päättänyt osingon täsmäytyspäiväksi 4.5 .2010 ja 
maksupäiväksi 11.5.2010.  
 
Lisäksi hallitus ehdottaa, että yleishyödyllisiin l ahjoituksiin 
lähinnä yliopistojen pääomittamiseen varataan 80.00 0 euroa. 
 
Yhtiökokous pidetään 29.4.2010 Jyväskylässä. 
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Laadintaperiaatteet 
 
Konsernin tilinpäätös on laadittu kansainvälisten 
tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Ensimmäin en IFRS -
vuositilinpäätös on laadittu tilikaudelta 2005. Pör ssitiedotteet ovat 
luettavissa Keskisuomalainen Oyj:n verkkosivuilla o soitteessa 
www.keskisuomalainen.com. 
 
Konserni on soveltanut 1.1.2009 alkaen seuraavia uu sia ja 
uudistettuja standardeja: IFRS 8 Toimintasegmentit,  IAS 23 Vieraan 
pääoman menot, IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen, IF RS 7 
rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot – 
rahoitusinstrumentteja koskevien tietojen parantami nen ja IFRS 
standardeihin tehdyt parannukset (toukokuu 2008). M uilta osin 
tilinpäätös on laadittu noudattaen samoja laadintap eriaatteita kuin 
31.12.2008 tilinpäätöksessä.  
 
IFRS 8 –muutos vaikuttaa segmentti-informaatioon. K onserni raportoi 
1.1.2009 alkaen kaksi segmenttiä: kustannustoiminta  sekä paino- ja 
jakeluliiketoiminta. Kustannustoiminnan segmentti o n sama kuin 
tilinpäätöksessä 2008. Painotoiminnan segmenttiin o n lisätty jakelu, 
joka oli aiemmin muut toiminnot segmentillä. Liiket oiminnan tuki on 
siirretty muut toiminnot segmentiltä kohdistamattom iin. 
 
Paino- ja jakeluliiketoiminnan segmenttiin on touko kuun alusta 
lisätty myös sivun- ja ilmoitusvalmistuksen toiminn ot. Nämä toiminnot 
siirrettiin uuteen perustettuun yhtiöön, joka myy n ämä palvelut 
konsernin yhtiölle. Segmentti-informaatiossa tämä m uutos näkyy 
kasvavana paino- ja jakeluliiketoiminnan liikevaiht ona ja segmenttien 
välisessä liikevaihdossa. Liikevoittoon tällä ei ol e vaikusta. 
Vertailukausien lukuja ei ole oikaistu, koska vasta avia tietoja ei 
ole saatavissa. Taulukon alaviitteessä on kuitenkin  kerrottu, mitkä 
luvut olisivat olleet, jos segmenttikoostumusta ei olisi muutettu. 
 
Varoja ja velkoja ei jatkossa kohdisteta segmenteil le, koska 
konsernin johto ei seuraa tasetta tällä tasolla. Se gmenttien voiton 
tai tappion määrittämisperusteissa ei ole tehty muu toksia. Yhdenkään 
ulkoisen asiakkaan tuotot eivät ole yli 10% yhteisi stä tuotoista. 
 
 
Jyväskylässä 25. päivä helmikuuta 2010 
 
KESKISUOMALAINEN OYJ HALLITUS 
 
Vesa-Pekka Kangaskorpi 
vt. toimitusjohtaja  
 
Lisätietoja antaa vt. toimitusjohtaja Vesa-Pekka Ka ngaskorpi  
p. (014)622000 
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Keskisuomalainen julkaisee tilinpäätöksen viikolla 13. 
Osavuosikatsaus vuoden 2010 ensimmäiseltä kolmelta kuukaudelta 
annetaan 20.5.2010. 
 
Vuoden 2009 tilinpäätös on tilintarkastettu. 
 
 
KONSERNIN TULOSLASKELMA (Me) 10-12/2009  10-12/2008  1-12/2009  1-12/2008  

    (3 kk) (3 kk) (12 kk) (12 kk) 

     

LIIKEVAIHTO 25,6  26,9  97,6  105,3  

Liiketoiminnan muut tuotot 0,1  0,4  0,5  0,9  

Liiketoiminnan kulut 21,5  21,4  82,6  84,5  

LIIKEVOITTO 4,2  5,9  15,5  21,6  

Liikevoitto % liikevaihdosta 16,5%  21,8%  15,9%  20,6%  

Rahoitustuotot ja -kulut -0,3  -0,3  -0,8  -0,7  

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta -0,1  -0,2  0,0  0,3  

VOITTO ENNEN VEROJA JA      

VÄHEMMISTÖOSUUTTA 3,9 5,4  14,7  21,2  

Verot -0,3  -1,5  -3,7  -4,0  

VOITTO/TAPPIO 3,6  4,0  11,0  17,2  

     

TILIKAUDEN VOITON JAKO     

Emoyhtiön osakkeenomistajille 3,6  4,0  11,0  17,2  

     

Tulos/osake, laimentamaton (eur) 0,34  0,37  1,02  1,60  

Tulos/osake, laimennettu (eur) 0,34  0,37  1,02  1,60  

 
KONSERNIN LAAJAN TULOSLASKELMAN  10-12/2009  10-12/2008  1-12/2009  1-12/2008  

ERÄT (3 kk) (9 kk) (9 kk) (12 kk) 

     

Tilikauden voitto 3,6  4,0  11,0  17,2  

Muut laajan tuloksen erät:     

Myytävissä olevat rahoitusvarat 0,6  -5,6  4,5  -9,9  

Rahavirran suojaukset 0,0  -0,6  -0,2  -0,6  

Muihin laajan tuloksen eriin 
liittyvät verot 

 
-0,2  

 
1,6  

 
-1,1  

 
2,7  

Tilikauden muut laajan tuloksen 
erät verojen jälkeen 

 
0,5  

 
-4,6  

 
3,2  

 
-7,8  

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 4,1   14,2  9,3  

     

TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKO     

Emoyhtiön osakkeenomistajille 4,1  -0,6  14,2  9,3  

Vähemmistöosakkaille -  -  -  -  
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SEGMENTTI-INFORMAATIO     
     
LIIKEVAIHTO (Me) 10-12/2009  10-12/2008  1-12/2009  1-12/2008  
Kustannustoiminta 22,8  24,7  87,9  95,7  
Paino- ja jakeluliiketoiminta 9,2  8,2  33,3  31,7  
Kohdistamaton 0,8  1,0  3,1  4,0  
Segmenttien välinen liikevaihto -7,1  -6,9  -26,7  -26,1  
Konserni yhteensä 25,6  26,9  97,6  105,3  
     
LIIKEVOITTO     
Kustannustoiminta 4,1  5,2  15,3  20,5  
Paino- ja jakeluliiketoiminta 0,9  1,1  2,4  2,9  
Kohdistamaton -0,8  -0,3  -2,3  -1,7  
Segmenttien välinen liikevoitto     
Konserni yhteensä 4,2  5,9  15,5  21,6  
 
 
KONSERNIN TASE (Me) 

 
 

30.12.2009  

 
 

31.12.2008  
   

VARAT   
PITKÄAIKAISET VARAT   
Aineettomat hyödykkeet 1,5  1,7  
Liikearvo 37,2  37,2  
Aineelliset hyödykkeet 28,8  30,6  
Osuudet osakkuusyhtiöissä 1,4  1,4  
Myytävissä olevat sijoitukset 20,8  13,0  
Muut pitkäaikaiset saamiset 0,1  0,0  
Laskennalliset verosaamiset 1,2  2,3  
LYHYTAIKAISET VARAT   
Vaihto-omaisuus 1,0  1,3  
Myyntisaamiset ja muut saamiset 7,6  6,5  
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat 
verosaamiset 

 
0,1  

 
0,4  

Rahavarat 6,9  7,9  
VARAT YHTEENSÄ 106,6  102,3  

   
OMA PÄÄOMA JA VELAT   
OMA PÄÄOMA   
Emoyhtiön osakkeenomistajille    
kuuluvan oman pääoman osuus 49,7  43,9  
PITKÄAIKAISET VELAT   
Laskennallinen verovelka 1,5  1,6  
Pitkäaikaiset korolliset velat 30,6  33,1  
Pitkäaikaiset varaukset 0,9  0,7  
LYHYTAIKAISET VELAT   
Lyhytaikaiset korolliset velat 4,0  3,7  
Ostovelat ja muut velat 18,8  18,6  
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat 
verovelat 

 
1,1  

 
0,6  

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 106,6  102,3  
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (Me) 2009            2008  

   
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT   
Asiakkailta saadut maksut 98,6  107,6  
Tavaroiden ja palvelujen toimittajille   
ja henkilöstölle suoritetut maksut -79,3  -80,4  
Maksetut korot -2,0  -2,0  
Saadut korot 0,1  0,6  
Maksetut verot -3,0  -4,9  
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 14,4  20,8  
   
INVETOINTIEN RAHAVIRTA   
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -1,8  -3,0  
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -0,2  -1,0  

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden 
myynti 

 
0,0  

 
0,3  

Investoinnit myytävissä oleviin 
sijoituksiin 

 
-3,4  

 
-9,0  

Luovutustulot myytävissä olevista 
sijoituksista 

 
0,0  

 
0,0  

Myönnetyt lainat -0,0   
Saadut osingot 0,9  1,1  
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -4,6  -11,6  

 
RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT   
Lainojen nostot 0,9  0,5  
Lainojen takaisinmaksut -3,1  -4,3  
Maksetut osingot -8,6  -10,7  
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -10,8  -14,5  

   
RAHAVAROJEN MUUTOS (lisäys+/vähennys-) -1,0  -5,3  
Rahavarat tilikauden alussa 7,9  13,1  
Rahavarat tilikauden lopussa 6,9  7,9  

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (1000 e uroa) 
 
 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 

  Osake- 
 pääoma 

     Muut 
  sidotut 

  rahastot 

  Muut  
  vapaat 

   rahastot 

Kertyneet 
   voitto-  
     varat  

 
 

  Yhteensä  
OMA PÄÄOMA 31.12.2007 2257  270  2771  39571  44869  

IAS 8 mukaiset oikaisut    390  390  

Osinkojen palautuminen 
konsernille 

    
18 

 
18 

Katsauskauden laaja tulos   -7818  17157  9339  

Osingonjako    -10737  -10737  

OMA PÄÄOMA 31.12.2008 2257  270  -5047  46399  43879  

 
 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 

  Osake- 
 pääoma 

     Muut 
  sidotut 

  rahastot 

  Muut  
  vapaat 

   rahastot 

Kertyneet 
   voitto-  
     varat  

 
 

  Yhteensä  
OMA PÄÄOMA 31.12.2008 2257  270  -5047  46399  43879  

Osinkojen palautuminen 
konsernille 

    
249  

 
249  

Katsauskauden laaja tu los    3183  11004  14187  

Osingonjako    -8590  -8590  

OMA PÄÄOMA 31.12.2009 2257  270  -1864  49062  49725  
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TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 31.12.2009  31.12.2008  

Liikevaihto, Me 97,6  105,3  
Liikevoitto, Me 15,5  21,6  
- % liikevaihdosta 15,9  20,6  

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 14,7  21,2  
- % liikevaihdosta 15,0  20,1  
Tilikauden voitto 11,0  17,2  
- % liikevaihdosta 11,3  16,3  
Oman pääoman tuotto (ROE), % 23,5  38,7  
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 19,9  28,4  

Omavaraisuusaste, % 49,1  45,1  
Bruttoinvestoinnit, Me 5,4  13,0  
- % liikevaihdosta 5,2  12,3 
Taseen loppusumma 106,6  102,3  
Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin  825 hlöä  856 hlöä  
kokopäiväisinä   

 
 
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT  31.12.2009  31.12.2008  

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva 
tulos/osake, eur 

 
1,02  

 
1,60  

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma 
pääoma/osake, eur 

 
4,63  

 
4,09  

Osakekohtainen osinko, eur  
(vuoden 2009 osalta hallituksen esitys) 

 
0,60  

 
0,80  

Osakekohtainen osinko, eur (vuoden 2009 
osalta hallituksen esitys, lisäosinko mukaan 
lukien) 

 
 

1,00  

 

Osinko/e moyhtiön osakkeenomistajille kuuluva 
tulos, % 

 
58,5  

 
50,1  

Osinko/emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva 
tulos, % (lisäosinko mukaan lukien) 

 
97,6  

 

Efektiivinen osinkotuotto, % 3,9  6,0  
Efektiivinen osinkotuotto, % 
(lisäosinko mukaan lukien) 

 
6,5  

 

Hinta/voitto-suhde (P/E-luku) 15,0  8,3  
Osakkeen osakeantioikaistu kurssikehitys   
- alin, eur 11,05  13,25  
- ylin, eur 17,89  19,90  
- keskikurssi, eur 14,57  17,42  
Osakekannan markkina-arvo A-osakkeille, Me 84,1  72,3  

Koko osakekannan markkina-arvo, Me 165,3  142,3  
Osakkeiden vaihdon kehitys koko osakek. 
osakkeiden lukumäärä 

 
213 716  

 
109 845  

% A-sarjan osakkeista 3,9  2,0  
Osakkeiden osakeantioikaistu lkm, 1000 kpl 10 737  10 737  
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KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET (Me) 30.12.2009  30.12.2008  

Pantit, vastuut ja takaukset   

Velat, joiden vakuudeksi on    
annettu kiinnityksiä kiinteistöihin   
tai yrityskiinnityksiä   
Rahalaitoslainat 19,0  21,2  
Annetut kiinteistökiinnitykset 17,6  17,6  
Annetut yrityskiinnitykset 15,1  15,1  

   

 
Tunnuslukujen laskentakaavat 
 
Oman pääoman tuotto-%  (Tilikauden tulos) x 100   
(ROE) Oma pääoma (keskimäärin vuoden aikana) 

  

Sijoitetun pääoman  (Voitto ennen veroja + rahoitus kulut) x 100  
tuotto-% (ROI) Oma pääoma + korolliset velat (keski määrin vuoden aikana) 

  
Omavaraisuusaste-% Oma pääoma x 100  

 Taseen loppusumma – saadut ennakot (=tilausvastuu)  
  

Tulos/ osake Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos     

 Keskimääräinen osakeantioikaistu osakkaiden lkm 
  

Oma pääoma/osake Emoyhtiön osakkeenomistajille kuul uva oma pääoma  
 Osakkeiden osakeantioikaistu lkm 31.12. 

  
Osinko/ tulos, % (Osakeantioikaistu osinko /osake) x 100  

 Tulos/osake 

  
Efektiivinen  (Osakeantioikaistu osinko/osake) x 10 0 

osinkotuotto-% Osakeantioikaistu pörssikurssi 31.12 . 
  

Hinta/voitto-suhde  Osakeantioikaistu pörssikurssi 31.12.  

(P/E-luku) Tulos/osake 
  
Osakekannan markkina-
arvo Osakkeiden lkm x tilikauden päätöskurssi 
 
 


